
T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIGI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı :E-81466379-320.04.02[320.04.02]-1461688

Konu :PESOS 100 EC-~t\F ÖMRÜ

20.05.2021

KORUMA KLOR ALKALİ SANA Yİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETiNE
DENİz MAR. PETROL OFİsİ CAD. KORUMA KLOR ALKALİ FABRİKAsı FABRİKA 43

DERİNcE / KOCAELİ

Finnaııız adına nıhsatlı bulunan PESOS 100 EC isimli bitki koruma ürününüz için raf ömrünün
uzatılınası hakkındaki başV\ll1111UZincelenmiş olup, ıner'i mevzuat kapsanıında düzenlenen raf öımii 4 yıl
olarak onaylı etiketiııiz yazıınız ekinde gönderilınektedir. -r
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Imal Tarihi
Son kullanma tarihi
Şarj No: (Damga ile)
Ruhsat tarihi ve No'su

: (Baskı veya damga ile ay ve yılolarak)
: (-" '" )

: 29.09.2009/7212

KULLANMA ILE ILGILi TAVSIYELER: PESOS 100 EC bitkiler tarafından alınır ve
fungal patojenin penetrasyon u ve haustorium oluşumu sırasında etki eder.

KULLANlLACAGI BiTKI VE ZARARlı ORGANIZMALAR

ZARARlı ORGANIZMA
SON UYGULAMA

BITKIADI UYGULAMA iLE HASAT
ADI DOZU ARASıNDAKi

SÜRE
BAG * Bağ Küllemesi

25ml/100Lsu 21 gün(Erysiphe necafor)
GUL Gül Küllemesi

(Spaerofheca pannosa) 25ml/100Lsu 14 gün

PATLICAN Patlıcangillerde Külleme
lSERA ) (Leveillula faurica) 50ml/100Lsu 7 gün

HIYAR Kabakgillerde Külleme
50ml/100Lsu

(SERA) (Erysiphe 7 gün
cichoracearum)

BIBER Patlıcangillerde Külleme 50ml/100Lsu
(SERA) (Leveillula faurica) 7 gün

DOMATES Patlıcangillerde Külleme 50ml!100Lsu
(SERA) (Leveillula faurica) 7 gün

Tütün Küllemesi

TÜTÜN
(Erysiphe 35 ml/100 L su 14 güncichoracearum) veya 35 ml/da

•TOketlm amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BITKI KORUMA ÜRÜNUNUN UYGULAMA HAZIRLANMASı.
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılmalıdır.
Uygulama makınesının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karışlırıcısı çalışır
durumdayken karışım su depoya ılave edılır. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır.
Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün
ıçındekullanınız.

KALIBRASYON:
Uygulama öncesinde uygulama. makinesinin. kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir
k~pl.ama sağlayacak şekılde belırlı alana venlecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar
gunun serın saatlennderüzgarsız veya rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKINASıNıN TEMIZllGI:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde
boşaltınız. Depoya temız su doldurduktan sonra karış!ırıcıyıve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm
parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız.Yıkama
suyunu ve atıkları su kaynaklarınaboşaltmayınız.
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PESOS ®100 EC
EMÜLSiYON KONSANTRE (EC)

GRUBU G1:3 i FUNGIsiT (MANTAR iLACI)
100 g/L Penconazole

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrelerini
solumayınız.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey
yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Deri ve göz ile temasından kaçınınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süre ile insan
ve hayvan sokmayınız.
insan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım
talimatına uyunuz.

TAVSIYE EDILEN ÜRÜNLERIN DıŞıNDA KULLANILMASI
KESINLIKLE YASAKTıR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine
kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız.
Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç
kez tekrarlayınız .

ZEHIRLENME BELIRTILERI:
Insanlarda zehirlenme vakası kaydedilmemiştir.
ILK YARDIM ÖNLEMLERI:
Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği
bır pozısyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat veya kemer gibi
gıysınınsıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi
veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.
Yutma Ağzı suyla iyice çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi
tavsiye/müdahale alınız. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe
kustumnayaçalışmayın.
Cılt teması Su ile yıkayın.
Göz teması Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens
varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya
devam edin ve tıbbi yardım alın.
ANTIDOTU VE TEDAVI:
Özel bir antidotu yoktur. Belirlilere göre tedavi uygulanır.
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içiNDEKILER

Uyarı kelimesi TEHLIKE

ZARARlıLIK IFADELERi
H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma
şüphesivar.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM IFADELERi
P280 Koruyucu eldivenl koruyucu kıyafeU göz
koruyucul yüz koruyucu kullanın.
P210 Isıdanl kıvılcımdan! alevdenl sıcak
yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
P273 çevreye verilmesinden kaçının.
P260 Tozunul dumanınıl gazınıl sisinil buharınıl
spreyini solumayın.
P302+P352 DERIILE TEMAS HALINDE ISE: Bol
sabun ve su ile yıkayın.
P304+P340 SOLUNDUGUNDA: Zarar gören kişiyi
temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes
alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P305+P351+P338 GÖZ ILE TEMASı HALINDE:
SU ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.
Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın.
Durulamaya devam edin.
P301+P312 YUTULDUGUNDA: Kendinizi iyi
hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHIR DANIŞMA
MERKEZININ 114 NOLU TELEFONUNU veya
doktorul hekim i arayın.
P501 lçeriğil kabı ulusal yönetmeliklere göre
bertaraf edin.
EUH401 Insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri

önlemek için, kullanma ~i6~h;~ uaiŞTUG
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BITKI KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLI:
BAG KÜLLEMESk - -
1.Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde
2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde
3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının dÖküldüğü ve korukların küçük saçma tabası sertliğinde
olduğu dönemde
4. ve dl!jer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ürünün etki süresine göre tanelere
ben düşme dönemine kadar yapılır.

GÜL KÜLLEMESI:
Yaprak ve tomurcuk oluşumu başladığında ilk uygulama yapılır. Uygulama sabah serinliğinde
rüzgarsız ve yağışsız havalarda yapılmalı ve bitkinin nem yüzeyi kaplanmalıdır. Kullanılan ürünün
etki süresi ve hastalığın seyrine göre 14 gün ara ile uygulamalar tekrartanmalıdır.

TÜTÜN KÜLLEMESI:
Uygulama yaprağın alt ve üst yüzeyinde ince bir film tabakası oluşturacak şekilde yapılmalıdır. Ilk
külleme lekeleri görülür görülmez uygulamalar başlanır. Tek uygulama yeterti olabilir. Epidemi
devam ederse 2 ve 3 uygulama 7-10 gün ara ile yenilenir.

DOMATES (Sera):
Uygulamalar tarta ve serada ilk hastalık belirtileri görÜldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim
koşullarını seyrine göre 12-14 gün araile uygulama tekrarianır. Bitkilerin her tarafını karşılayacak
şekilde havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

BIBER (Sera):
Uygulamalar tarta ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim
koşullarını seyrine göre 12-14 gün araile uygulama tekrartanır. Bitkilerin her tarafını karşılayacak
şekilde havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

PATLICAN (Sera):
Uygulamalar tarta ve serada ilk hastalık belirtileri görÜldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim
koşullarını seyrine göre 12-14 gün araile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını karşılayacak
şekilde havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

HIYAR (Sera):
Ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün
etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya 12-14 gün ara ile devam edilmelidir. Günlük sıcaklık
ortalamasının 27°C'nin üstünde ve orantılı nemin de %50'nin altında Olduğu zamanlarda uygulamaya
ara verilebilir.

BITKI TAHAMMÜLÜ: Önerildiği şekilde kullanıldığında ilacın bağ ve gül üzerinde herhangi bir
olumsuz etkisi yoktur. Uygulamadan kısa bir süre sonra bitkiler tarafından bünyeye alınıp, yaprak
içinde taşınan bir fungisittir. Bitkilere pulverize edildikten sonra yağan yağmur ile yıkanıp gitmez.

DIRENÇ ILE ILGILI BILGI:
PESOS 100 EC adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış
bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrartayan uygulamaları,
direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için PESOS 100 EC
'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın
tekrartanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3 harici) bitki
koruma ürünün kullanılmasına özen gösteriniz.

KARıŞABILIRLIK DURUMU:
PESOS 100 EC'nin etkinliği kendinden önce veya kendinden sonra uygulanan veya depo karışımı
yapılan bitk koruma ürününü etkilenmez. Ihtiyaç duyulduğunda karışım halinde kullanılacak bitki
koruma ürünü ile fiziksel yönden karışma durumu bu bitki koruma ürünü az miktarda PESOS 100
EC ilave edilerek kolayca kontrol edilebilir.
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KORUMA KLOR ALKALi SAN. VE Tic.A.Ş.

PESOS ®100 EC
EMÜLSIYON KONSANTRE (EC)

GRUBU G1:3 i FUNGISIT (MANTAR iLACI)

100 g/l Penconazole

KULLANıRKEN VE DEPOLARKEN 'DIKKAT
EDILECEK HUSUSLAR:

Balıklara zehiriidir. Sulara bulaştınmayınız.
Yeni uygulanmış sahada hayvan otlatılmamalı,
buradan yem ve gıda maddesi toplanmamalıdır.
Bitki koruma ürünü artıklarının imhası esnasında
sulama veya içmede kullanılan durgun veya
akarsu kaynaklarını ilaçla kirletmeyiniz.

• Evcil hayvanları bitki konuma ürünü uygulanmış
sahadan uzak tutunuz.
Yem ve gıda maddelerini bitki koruma ürünü ile
kirletmeyiniz.
Boş ürün ambalajlarını usulüne uygun olarak
imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında
açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile üretilen ürünün
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü
(tolerans) sınırtarı dışında bir değişiklik olmaz.

FIRMA BEYANı:
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar
ürünlerin kalitesini garanti ederler. ımalatçılar
ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya
tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki
olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHIBI VE IMALATÇı FIRMA:
KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE TICAŞ.
Deniz Mah, PetrolOfisi Cad. No: 43
Derince-41900-KOCAELI
Tel: (0262)23922 70 (2 hat)
Fax: (0262)239 22 78

®= KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE TIC AŞ. 'nin
tescilli markasıdır.

Gökhan BAŞTUG
Teknik Müdür

Ziraat Yüksek Mühendisi
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